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In samenwerking met de hele regio bieden wij het Muziek Menu aan.
Met behulp van dit menu kun je muziek in de klas organiseren.

Muziek is ongelofelijk belangrijk voor
de ontwikkeling van kinderen
Dat blijkt uit talloze studies.
Het legt een stevige basis voor
empathie, sociaal-emotionele
ontwikkeling, probleemoplossend
vermogen kwaliteit van leven,
luisteren naar elkaar en openstaan
voor verschillen: onmisbare
menselijke waarden in onze
maatschappij.
Daarom is muziekonderwijs
op school – de plek waar we het voor
àlle kinderen toegankelijk kunnen
maken – zo essentieel.

INHOUD
De inhoud bestaat uit de vaste en keuze-onderdelen
maar is ook op maat te ontwerpen.

VRAGEN?
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met
de cultureel adviseurs:
Caroline Grasmeijer
caroline@muziekakkoordgooienvecht.nl
Coen Schimmel
coen@muziekakkoordgooienvecht.nl
Voor algemene vragen kunt u mailen naar
info@muziekakkoordgooienvecht.nl

www.meermuziekindeklas.nl/gooienvechtstreek chevron-double-right
AANMELDEN ALS
AANBIEDER?

Aanbieders kunnen zich melden voor de toevoeging
van items aan het Keuze Menu door te mailen naar
info@muziekakkoordgooienvecht.nl
Aanbieders worden toegevoegd wanneer zij ZZP’ers
zijn met een afgeronde MBO- of HBO- opleiding in de
culturele sector.

VAST MENU

EK ME
I
Z
U

NU

Muziekeducatie met activiteiten voor iedere
groep in een doorgaande leerlijn. Duurzaam
onderwijs, in co-creatie, dus op maat te
arrangeren. Deze leerlijn is nu beschikbaar voor
het PO, voor het VO is in ontwikkeling.

M

LEERLIJN MUZIEK

PO

VAKLEERKRACHT MUZIEK

Een docent muziek komt muzieklessen geven
op school. Duur, inhoud (methode, leerlijn) en
intensiteit afhankelijk van de wens van
de school.
KV PO VO

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Leerkrachten vergroten kennis en/of vaardigheden
op muzikaal gebied. Denk aan een cursus
ukelele, zingen voor de klas, het kiezen van een
muziekmethode of bijvoorbeeld
co-teaching.
KV PO VO

MUZIEK OP SCHOOT /
MUZIEK MET PEUTERS

Een cursus om kinderen op een ervaringsgerichte, speelse en enthousiaste manier kennis te
laten maken met muziek. Lekker zingen, dansen,
trommelen, spelen met instrumenten en andere
materialen. De kinderen leren spelenderwijs de
taal van muziek verstaan.
KV

KEUZE MENU
VOORSTELLING/CONCERT

De klas bezoekt een voorstelling of concert,
bijvoorbeeld in het Muziekcentrum van de
Omroep in Hilversum.
KV PO VO

CKV-DAG

Neem deel aan een muzikale culturele activiteit
en reflecteer/ presenteer in een bijpassende
werkvorm. Dit onderdeel is alleen geschikt voor
het VO.

VO

WORKSHOP

À LA CARTE
PLAN OP MAAT

Met behulp van een cultureel adviseur maakt u
een plan op maat:
•C
 aroline Grasmeijer
caroline@muziekakkoordgooienvecht.nl
•C
 oen Schimmel
coen@muziekakkoordgooienvecht.nl
KV PO VO

HOE KAN JE MUZIEKONDERWIJS
OP SCHOOL FINANCIEREN?
Er zijn verscheidene opties zoals bijvoorbeeld
vanuit CmK, Nationaal Programma
LEES MEER chevron-double-right
Onderwijs en werkdrukgelden.

Diverse workshops en korte projecten worden
aangeboden. Deze variëren in lengte en duur.
Bijvoorbeeld djembé, rap, koorproject.
KV PO VO

NASCHOOLSE MUZIEKEDUCATIE

Aanbod van instrumentale - en vocale lessen.
Denk ook aan een blazersklas, kinderkoor
of jeugdorkest.
KV PO VO

TEAMBUILDING

Muziek doet wat met je en daarom is een
muzikale teambuildingsactiviteit ideaal om een
groep bijvoorbeeld samen te laten werken, te
laten luisteren naar elkaar of ontspanning
te geven.
KV PO VO

KV = kinderopvang - PO = primair onderwijs - VO = voortgezet onderwijs

